
 

Opvoedingspunten Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Merksplas,  

Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel en Zandhoven 

vormingsaanbod voorjaar 2019 

Brasschaat        Hoogstraten       Zoersel 



 

Wat is een opvoedingswinkel?  
 

Onze opvoedingswinkels van Brasschaat, 
Hoogstraten en Zoersel zijn plaatsen 
waar je terecht kan met kleine of grote 
vragen over de opvoeding van kinderen 
en jongeren. Twijfels en vragen horen bij 
opvoeden, want je wil het graag zo goed 
doen. En daar kunnen we jou bij helpen... 
 

We zijn een onafhankelijke organisatie en 
onze medewerkers zijn gebonden door 
het beroepsgeheim. Onze opvoedingswin-
kels zijn erkend door Kind en Gezin. 

 

Hoe werken wij?  
 

De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft. 
We zoeken samen naar een aanpak op maat.  
 

De opvoedingswinkel is een open huis. Je kan er tijdens de openingsuren  
zomaar binnenlopen, vrijblijvend, gratis en anoniem.  
Heb je liever een discreet gesprek, dan maak je gewoon een afspraak.  
Je kan ons ook bellen voor advies of online vragen stellen.  
 

Ook met vragen  over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) 
gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis kan je bij ons terecht voor   
informatie, consult, training of ondersteuning. 

 

Wat is een opvoedingspunt?  
 

Medewerkers van de opvoedingswinkels komen naar heel wat gemeenten in 
de regio. Dat kan op vaste momenten zijn, of op afspraak, afhankelijk van de 
regeling die wij hiervoor met de gemeenten hebben.   

 

Vormingsaanbod 
  
Naast dit individueel aanbod, organiseren wij ook lezingen, vormingen en 
praatgroepen. In dit boekje vind je ons aanbod voor het voorjaar van 2019.  

 
Meer info op: 

 

 www.opvoedingswinkelbrasschaat.be  en www.olo.be  

 

  ‘Opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten’ 
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Inschrijven: waarom en hoe?  
 

Ook al zijn de meeste van onze lezingen en vormingen gratis, toch vragen wij 
om vooraf in te schrijven.  
 

Bij de uitleg over een lezing of vorming staan onderaan telkens een mail-
adres en een telefoonnummer. Gebruik de coördinaten die daar vermeld 
staan. Het is belangrijk dat je via de juiste opvoedingswinkel ingeschreven 
bent…  
 

Overzicht aanbod 

diverse 
data 

Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders 
rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met 
ADHD 

diverse  
locaties 

19/02/2019 Faalangst en perfectionisme bij tieners Wijnegem 

21/02/2019 OpvoedParty Brasschaat 

26/02/2019 De ADHD wildernis Essen 

13/03/2019 Hoogsensitief opvoeden Wuustwezel 

startdatum 
14/03/2019 

Verbindend ouderschap: opvoeden anders bekeken 
(ouderreeks) 

Zoersel 

18/03/2019 
01/04/2019 

Als kleine kinderen groot worden: voor ouders van 
tieners over alcohol, tabak en drugs in de opvoeding 
(ouderreeks) 

Brecht 

19/03/2019 
Wiebelen en friemelen: zintuigelijke prikkelverwerking 
op opgroeien 

Kalmthout 

26/03/2019 Mindfulness voor ouders Hoogstraten 

02/04/2019 
‘Eigen baas over je gedachten!’ Leer je kind positief 
denken. 

Schoten 

02/04/2019 
Weerbaarheidstraining voor kinderen (8-12 jaar) 
(kind/ouderreeks) 

Brasschaat 

02/04/2019 Opendeur Autisme  

03/04/2019 Ieder vedetje zijn etiketje Schilde 

25/04/2019 Het huilen van je baby … je kind beter begrijpen Zandhoven 

09/05/2019 
Blijven staan in de storm: over omgaan met moeilijk 
hanteerbaar gedrag 

Stabroek 

15/05/2019 
Jongeren leren zichzelf te sturen. Democratische stra-
tegieën in het opvoeden van jongeren 

Kapellen 

22/05/2019 
Jongeren: een spurt (met hindernissen) naar volwas-
senheid 

Merksplas 

23/05/2019 Zindelijkheid Malle 
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Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders rond het 

opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD 
Doorlopend inschrijven: deze reeks wordt verschillende keren per jaar 
georganiseerd. Bij inschrijving zal de actuele informatie rond data en locatie 
worden doorgegeven. 

 
Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. 
Spontaan opvoeden volstaat niet: er is nood aan een 
‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat 

oudertraining rond  ADHD vaak meer resultaat 
oplevert dan therapeutische interventies op 
school of een individuele therapie. Ouders 
kunnen heel wat positiefs bereiken! 
 

In deze reeks van 5 avonden gaan we met jou 
op weg om meer greep te krijgen op de opvoeding van jouw 
kind. Er wordt in kleine groep achtergrondinformatie gegeven 
rond ADHD en de bijhorende opvoedingsvaardigheden. Er is 
zeker ook ruimte voor het uitwisselen van dagelijkse erva-
ringen en praktische oefeningen. 

 

 

Faalangst en perfectionisme bij tieners 
dinsdag 19 februari 2019 om 20u 
 

Iedereen heeft last van angst om te falen, maar niet iedereen heeft faalangst. 
 

Eén van de voornaamste uitingsvormen van perfectionisme bij kinderen en 
adolescenten is faalangst. Sommige kinderen verkrampen, anderen raken in 
paniek of worden ziek. Buikpijn en hoofdpijn zijn de meest voorkomende 
klachten die worden veroorzaakt door faalangst. Kinderen leggen de lat voor 
zichzelf vaak zeer hoog. 
 

Tijdig erkende faalangst en goede begeleiding kunnen zeer veel problemen 
voorkomen. Stel ook je eigen zelfbeeld, behoefte aan controle en perfectio-
nisme als ouder in vraag. Praat erover met je tiener.  
 

Benieuwd naar meer tips en welke hulp er bestaat? Welkom op de lezing ... 

begeleiding: OLO vzw 
voor wie: ouders van lagere schoolkinderen met AD(H)D  
Deze reeks kost 50 euro per ouderpaar, inclusief werkmateriaal 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Ann Daenekindt, Pendula  
locatie: Annuntia Instituut, ingang Kerkhofstraat, Wijnegem  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  



 

OpvoedParty 
donderdag 21 februari 2019 om 20u 
 

OpvoedParty? Dit is een bijeenkomst van ongeveer 2 uur, waar je 
in kleine groep onder deskundige begeleiding met elkaar kan 
praten over 1 of meerdere opvoedingsthema’s of -dilemma’s naar 
keuze.   
 

Ook zonder vragen of dilemma’s ben je van harte welkom. Sterker nog: we 
kunnen jouw ervaring en eigenWIJSheid heel goed gebruiken deze avond! Wat 
wordt besproken blijft binnenskamers.  Goed of fout is niet belangrijk.  Je doet 
het als ouder op jouw manier en daar kunnen anderen weer van leren.  Na 
deze avond heb je zeker tips, waar je thuis direct mee aan de slag kan. 
  

Er is niet één manier om een perfecte opvoeder te zijn,  
maar er zijn wel duizend manieren om een goede opvoeder te zijn 

 

Uitgangspunten 

∗ Iedere ouder heeft altijd de beste intenties 

∗ Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding 

∗ Iedere ouder is deskundig over zijn/haar eigen kind 

∗ Wil je niet altijd in je eentje het wiel uitvinden als het om je kinderen 

gaat? 

∗ Wil je ervaren dat je niet de enige bent met opvoedingsvragen? 

∗ Vind je het leuk om met andere ouders en een deskundige te praten over 

jouw kinderen? 

∗ Wil je op een gemakkelijke manier een antwoord op jouw opvoedvraag? 
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begeleiding: Vicky Duthoo, leerkracht , OpvoedParty - Coachingpraktijk Lagom, i.s.m. VCOK 
locatie: Grasdries, Grasdries 2, Brasschaat  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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De ADHD Wildernis 
dinsdag 26 februari 2019 om 19u45 
 

Wat is ADHD nu echt? De belevingswereld van een ADHD'er is een wildernis 
met beperkingen maar ook prachtige eigenschappen. Deze lezing steunt op 
wetenschap en ervaring. De spreker heeft zelf ADHD en is hulpverlener. 
Vooroordelen, oorzaken, diagnostiek, aanpak en medicatie komen aan bod in 
een scherp, herkenbaar maar hoopvol beeld. De lezing behandelt zowel ADHD 
als ADD, bij kinderen en volwassenen. 
 

Op deze ongewone reis door de wildernis vol anekdotes en humor, maken we 
het verschil tussen de mythe en de realiteit. De wildernis is uitdagend, prachtig 
en moeilijk, verrassend en bij momenten extreem. We leren begrijpen waarom 
ADHD veel complexer is dan drukdoenerij. Na de lezing kunnen we er op een 
juistere manier over praten en oordelen. De hele lezing bouwt voort op de 
wildernismetafoor, zodat ADHD begrepen en gevoeld kan worden.  

Hoogsensitief opvoeden 
woensdag 13 maart 2019 om 19u30 
 

Elk kind is uniek, en dat geldt natuurlijk ook voor een hoogsensitief kind. Die 
hoogsensitiviteit kan zowel de ouder als het kind laten struikelen. Als ouder is 
het soms even zoeken naar de juiste handleiding om dit talent van je kind tot 
bloei te laten komen. 
 

Deze avond, geïnspireerd door het gelijknamige boek, wil je daarbij helpen.  
We vertellen over de gevoeligheden van hoogsensitieve kinderen zoals rust, 
echtheid, eerlijkheid,…  en hoe je deze als krachtbronnen kan gebruiken.   
 

Melissa Mertens deelt vol passie haar expertise rond hoogsensitiviteit met jou. 
Ze heeft zelf mogen ondervinden hoe het voelt om “anders te zijn”, niet 
begrepen te worden, om zich steeds te willen aanpassen aan de omgeving.   

begeleiding: Melissa Mertens, ervaringsdeskundige 
locatie: GC Kadans, Achter d’Hoven 15, Wuustwezel  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van 
je naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Ilja Van Peel, vormingscoördinator Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel 
locatie: Hermanszaal, Oude Pastorij, Essendonk 3, Essen  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Verbindend ouderschap: opvoeden anders bekeken  

(ouderreeks) 
donderdagen 14, 21 en 28 maart en 4 april 2019 van 20u tot 22u 
 

Speelgoed dat door de kamer vliegt. Ruziënde broers en zussen. Kleuters die 
weer uit bed komen als ze al lang aan het slapen moeten zijn. Kinderen die 
eerst niet in bad willen en er daarna niet meer uit. Borden die niet worden leeg 
gegeten. Pubers die niet op tijd thuis zijn…  Het hoort erbij… In elk gezin! 
 

Vaak wordt er geroepen, gedreigd, gepreekt of gestraft. Dit zorgt voor heel wat 
spanning binnen het gezin. 
 

Maar het kan ook anders.  
 

In deze oudergroep leer je op een andere manier naar je kinderen kijken en 
luisteren en bieden we methodieken aan om je kinderen grenzen te bieden op 
een respectvolle manier. (gebaseerd op de principes van How2talk2kids en de-
mocratisch opvoeden) 
 
 
Maximum 12 ouders van kinderen tussen 0 en 14 jaar. Je schrijft in voor de 

hele reeks.  

begeleiding: Annelies Van Eyck en Liesbeth Goossens, opvoedingswinkel  
locatie: Huis van het Kind, Handelslei 230, Zoersel  
deze reeks is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Als kleine kinderen groot worden: voor ouders van tieners over 
alcohol, tabak en drugs in de opvoeding 
maandagen 18 maart en 1 april 2019 van 19u30 tot 21u30 

 

Heb je kinderen tussen de 10 en de 15 jaar, die nog geen tabak, alcohol of 
drugs gebruiken of er net mee beginnen te experimenteren? Dan is deze 
vorming iets voor jou. 
 

Hoe kan je je kind verstandig leren omgaan met alcohol? Hoe kan je voor-
komen dat je kind tabak of drugs gaat gebruiken? Ook al ervaar je dat niet  
altijd zo, als ouder heb je heel wat in huis om je tieners te helpen gezonde 
keuzes te maken. Erover praten en grenzen stellen, is de basis.  
 

Er kunnen 15 personen deelnemen aan deze vorming dus de plaatsen zijn 

beperkt. Het is een reeks van 2 avonden waarbij je op beiden wordt verwacht.  

Wiebelen en friemelen: zintuiglijke prikkelverwerking op 

opgroeien 
dinsdag 19 maart 2019 om 20u 

 

Kinderen raken wel eens overprikkeld  en zijn dan geïrriteerd of boos. 
Soms zijn ze ook onderprikkeld en door dat gebrek aan prikkels zijn ze óf 
slaperig en sloom of worden ze juist héél druk om extra prikkels te zoeken.  
 
Daar wil je meer van weten, je wil namelijk dat jouw kind - dat je hierin 
misschien herkent - daar minder last van heeft. Want het betekent dat ze zich 
beter voelen, minder lastig gedrag laten zien én zich beter op een taak kunnen 
focussen; eten, aankleden of douchen bijvoorbeeld. 
 
Op een heldere manier geven wij uitleg over hoe je: 

∗ … goed kunt inschatten; is het nu onder- of overprikkeling? 

∗ … storend gedrag beter kunt plaatsen; wat doet het kind en waarom? 

∗ … bewuster de keuze kunt maken; moet ik iets doen of niet? 

∗ … jouw kind kunt begeleiden met de juiste strategieën? 

 
Tijdens de lezing laten we video- en beeldmateriaal zien zodat je direct een 
beeld hebt bij hoe gedrag eruit kan zien als je kind onder- of overprikkeld is. 
Wij vragen je om naar gedrag te kijken met de ZiP-bril op. Dat betekent dat je 
naar gedrag kijkt met zintuiglijke prikkelverwerking als mogelijke oorzaak in je  

begeleiding: Tinne Wilmssen, opvoedingswinkel 
locatie: GC Jan vander Noot, Mudaeustraat  9, Brecht  
deze reeks is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  



 

achterhoofd. We introduceren verschillende oplossingen die je direct de 
volgende dag thuis kan toepassen. 
 
Om te kijken wat je tijdens de lezing aan kennis hebt opgestoken, doen we een 
leuke quiz met een mooie prijs voor de winnaar. De lezing duurt 1,5 uur en 
daarna is er uitgebreid ruimte voor vragen. 

Mindfulness voor ouders  
dinsdag 26 maart 2019 om 20u 

 

Balanceren tussen je rol als ouder, werknemer, partner, vriend(in), kind, … is 
niet altijd evident. Ongewild neem je stress van je werk mee naar huis en ben 
je niet altijd de ouder/partner die je graag zou willen zijn. We leven op 
automatische piloot en hebben soms het gevoel in overlevingsmodus te staan. 
Mindfulness geeft je tools om kleine momentjes van rust in te bouwen.  
Kinderen pikken, door hun enorme voelsprieten, heel snel onze emoties op. 
Een rustige ouder zorgt ook bij het kind voor meer rust.  
 

Wat kan je verwachten? 

∗ Praktisch toepasbare inzichten en concrete handvaten 

∗ Oefeningen en tips toepasbaar in het dagelijkse leven om momenten van 
rust te ervaren.  

 

Maximum 20 deelnemers.  

De deelnemers voorzien zelf een yogamatje en een dekentje.  

begeleiding: Femke van Ravensteijn - Brands , ergotherapeute 
locatie: Gitok2, Kapellensteenweg 112, Kalmthout (parking en ingang sporthal GITOK - Vogelenzangstraat 10)  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Kristel Ogiers, psychotherapeute Zinnebeeld 
locatie: Bib Hoogstraten, Lindendreef 1b, Hoogstraten  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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‘Eigen baas over je gedachten!’ Leer je kind positief denken. 
dinsdag 2 april 2019 van 19u30 tot 22u 

 

We kijken aan de hand van concrete voorbeelden wat positief denken is en hoe 
je dit als ouder aan je kind kunt leren. De voordelen van positief denken zijn 
inmiddels in vele onderzoeken beschreven. Kinderen die positief denken zijn 
gelukkiger en hebben meer vrienden. Ze worden minder gepest en presteren 
beter op school.  
 

Als ouder ben je een belangrijk model voor je kind. Vandaar dat je tijdens deze 
infoavond eerst zelf leert om met je negatieve gedachten aan de slag te gaan. 
Je leert hoe je je kind kunt uitleggen wat positief denken is en hoe jullie dit 
samen kunnen oefenen. Je gaat naar huis met praktische tips die je helpen om 
hiermee aan de slag te gaan. 
 

Weerbaarheidstraining voor kinderen (8 tot 12 jaar) en ouders 
dinsdag 2 april 2019 van 18u tot 19u (infomoment) 

dinsdagen 23 & 30 april, 7, 14, 21 & 28 mei van 

18u30 tot 19u30 

 

Wat is weerbaarheidstraining?  

∗ weerbaar = gepast opkomen voor jezelf 

∗ training = oefenen door te doen 

∗ gepast = ik ben duidelijk, maar kwets niemand met woorden of daden  
 

Wat doen we?  

∗ Hoe voelt je lichaam aan als je gespannen of ontspannen bent? 

∗ Hoe kan je jezelf rustig maken en hoe kan je opkomen voor jezelf met 

respect voor de ander? 

∗ Je verkent of je iemand bent die zich makkelijk laat doen of misschien 

soms (te) fel reageert. 

∗ Kan je neen zeggen of grenzen aangeven op een aanvaardbare manier? 
 

Dit alles kom je met ons op een leuke, speelse manier ervaren en oefenen 
tijdens onze training. 
 

Het is een ouder-/kindaanbod van 6 avonden, je schrijft dan ook in voor de 

hele reeks.  

voor wie: voor kinderen van 8 tot 12 jaar met (kenmerken van) autisme, ADHD, … en hun ouders 
begeleiding: OLO vzw 
locatie: OLO vzw, ritmiekzaal Triolo, Miksebaan 264, Brasschaat  
inschrijven via mail naar aanmeldingen@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en  
telefoonnummer of bellen naar 03/633 98 99 

begeleiding: drs. Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut 
locatie: Kasteel van Schoten, grote zaal, Kasteeldreef 61, Schoten  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Opendeur Autisme 
dinsdag 2 april 2019  

 

Naar aanleiding van de Wereldautismedag zetten wij onze 
deuren open en geven we graag wat uitleg over autisme, maar 
we gaan ook graag met jullie in gesprek.  Ervaringen 

uitwisselen, ook met andere ouders, welke 
hulpverlening bestaat er, kan jij autisme 
uitleggen aan familie, vrienden, hoe voelt het 
om autisme te hebben, … 
 

Wat er allemaal te doen zal zijn, kan je 
binnenkort raadplegen op onze website 
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be of op onze 
facebookpagina ‘Opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-
Hoogstraten’ 

Ieder vedetje zijn etiketje 
woensdag 3 april 2019 om 20u 

 

ADHD, dyslexie, ASS, NLD, …  
Het wordt in een klas bijna zoeken naar een kind zonder stoornis. Ouders raad-
plegen een batterij ‘-ogen, -euten en -isten’ en keren met diagnoses en labels 
terug. 
 

Veel ouders stellen zich terecht de vraag: “Zijn er nog normale kinderen?” 
Onderzoek toont aan dat het aantal kinderen met een leer-, gedrags- of 
ontwikkelingsstoornis niet echt toeneemt. Toch zijn er meer aanmeldingen. 
Hoe kunnen we dat verklaren? 
 

Hoe kunnen we het kind achter het etiket niet uit het oog verliezen? 

Hoe kunnen we kinderen die ‘net iets anders zijn’ zorgzaam opvoeden?  

begeleiding: Maurits Wysmans, opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL  
locatie: GC Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be  of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

© foto: Joshua Earle 
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Het huilen van je baby … je kind beter begrijpen 
donderdag 25 april 2019 om 20u 

 

Huilen, de taal van je baby, wat wil je baby 
je vertellen? Je baby voelt, veel vroeger 
dan je denkt, wat er om zich heen gebeurt 
en doet veel ervaringen op. Je kindje bouwt 
spanningen op, huilen is een manier om te 
ontladen.  
 

Toestaan dat je baby veilig in je armen mag 
uithuilen en stilstaan bij nieuwe perspec-
tieven, daar gaat één deel van de vorming 
over.  Huilen bij een lichamelijk ongemak 
en huilen bij pijn wordt in een tweede deel 
van de vorming toegelicht. Stilstaan bij de 
oorzaak en de aanpak kan al veel ongemak 
besparen, zoals bij reflux.   
 

We ronden de vorming af met praktische tips om bijvoorbeeld de overgang 
naar de opvang minder stresserend  te maken. 

 

Blijven staan in de storm: over omgaan met moeilijk hanteer-

baar gedrag  
donderdag 9 mei 2019 om 20u 

 

Kinderen laten soms moeilijk hanteerbaar gedrag zien. Voor de omgeving is het 
niet altijd evident om hiermee om te gaan.  
 

In deze lezing wensen we gedrag te kaderen als een vorm van communicatie. 
We overlopen de verschillende vormen van agressie binnen de normale 
ontwikkeling. Ouders krijgen inzicht in hoe ze agressie kunnen begrijpen en 
wat de functie is van agressief gedrag.  
 

Tot slot geven we uitleg rond het proces van emotieregulatie met specifieke 
aandacht voor praktische handvaten in de thuiscontext. 

begeleiding: Inge Vermuyten, vroedvrouw en leerkracht 
locatie: De Populier, Populierenhoeve 22, Zandhoven  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

begeleiding: Iliantos, een project van Barbara Verbeek & Leen Spoormans, beide klinisch psycho-
loog & psychotherapeut 
locatie: Gemeentelijke basisschool De Rekke, E. de Beukelaerlaan2 (ingang Kerkstraat), Hoevenen  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van 
je naam, e-mailadres en telefoonnummer  
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Jongeren leren zichzelf sturen. Democratische strategieën in 

het opvoeden van jongeren. 
woensdag 15 mei 2019 om 20u 

 

Niemand stelt de wet en het gezag meer in vraag dan pubers. Opgejaagd door 
gierende hormonen schieten hun lichaam, emoties en gedachten alle kanten 
op. Ze maken zich los van ouders en tegelijk hebben ze zoveel houvast nodig. 
In dat soms moeizame over en weer gaan, dienen ze uiteindelijk houvast in 
zichzelf te ontwikkelen.  
 
De machtsmiddelen die nogal eens gebruikt worden bij jonge kinderen om hun 
gedrag onder controle te krijgen, zoals straffen en belonen, verliezen hun 
greep. De kleuter die je tien jaar geleden in de hoek zette, draait nu de rollen 
om. Meer dan eens voelen we ons door pubers in de hoek gezet. 
 
Tijdens deze avondlezing krijg je ideeën en materiaal aangereikt om een 
richtinggevende autoriteit te worden voor kinderen in misschien wel de 
turbulentste fase van hun leven. 

begeleiding: Jürgen Peeters,  De Onderstroom 
locatie: Zaal De Kroon, Antwerpsesteenweg 2, Kapellen  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be  of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  



 

      14 vormingsaanbod voorjaar 2019 - opvoedingswinkels Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel             

Jongeren: een spurt (met hindernissen) naar volwassenheid 
woensdag 22 mei 2019 om 20u 

 

“We verlangen van onze dochter dat zij een fietshelm draagt op de fiets. Zij 

reageert echter heel opstandig en vindt dat zij dit zelf mag beslissen, dat wij 

haar toch niet meer kunnen dwingen, dat dit een ‘dictatuur’ is van ons, 

niemand dit moet dragen …” 
 

“Wij vragen dat onze zoon de stroom uitschakelt wanneer hij weg gaat of 

gaat slapen, dat hij geen vuil laat liggen op zijn kamer en in de winter de 

verwarming dicht draait wanneer hij gaat slapen. Zijn (stief)vader controleert 

geregeld zijn kamer of hij dat ook doet. Hij vindt het echter niet kunnen dat we 

op zijn kamer komen.” 
 

Volwassen worden doe je niet in een-twee-drie. Opgroeiende jongeren hebben 
heel wat nieuwe interesses en zijn op zoek naar hun nieuwe ik. Ze hebben 
duidelijk een eigen mening en gaan ervoor. Ouders maken zich soms zorgen, 
willen graag helpen, maar mogen zich vooral niet moeien. Hoe ga je daar nu 
mee om ?  
 

Samen hebben we het over deze -voor ouders niet steeds even eenvoudige- 
levensfase van zoon of dochter. We formuleren een aantal praktische adviezen 
waar je als ouder of gezin zelf mee aan de slag kunt. 

begeleiding: Maurits Wysmans, opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL  
locatie: GC De MARc/kt, Markt 1, Merksplas  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  

© foto: Rawpixel 



 

OCMW Wijnegem 

partners 

Zindelijkheid 
donderdag 23 mei 2019 om 

20u 

 

Zindelijkheid is brandend actueel 
en voor vele ouders een moeilijk 
moment tijdens de opvoeding.  
Vroeg of laat komt echter voor 
elke ouder het moment dat hun 
kind zindelijk wordt.  
 
Tijdens deze lezing gaan we 
dieper in op het verloop van het 
zindelijkheidsproces. We reiken 
handvaten aan die ouders 
helpen om hun kind te stimu-
leren bij het zindelijk worden. 
Ook geven we richtlijnen mee 
die tijdens het zindelijk worden 
van groot belang zijn. 

begeleiding: Anja Copejans, auteur en opvoedingsondersteuner 
locatie: Huis van het Kind, Lierselei 17, Malle  
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huiszoersel@olo.be of bellen naar 03/270 06 73, met vermelding van je 
naam, e-mailadres en telefoonnummer  



 

 
 

 
 

OPVOEDINGSWINKEL BRASSCHAAT 
Bredabaan 943 (Maria-ter-Heide) 
03/270 06 70 
info@opvoedingswinkelbrasschaat.be 
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be 
Elke werkdag geopend van 9u tot 12u  
of op afspraak 
 
opvoedingspunt Essen 

Kerkeneind 1 
0492/73 33 93 
opvoeding@essen.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Kalmthout  
Dorpsstraat 3 
0490/56 47 75 
opvoeding@kalmthout.be 
op afspraak 
  
opvoedingspunt Kapellen  
Huis van het Kind, Antwerpsesteenweg 130 
0491/34 57 99 
opvoeding@kapellen.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Schoten 
Huis van het Kind, Curielaan 1 
0491/34 57 99 
opvoeding@schoten.be 
Oneven weken op donderdag van 17u - 19u  
(voor actuele data check de website) 
of op afspraak 
 
opvoedingspunt Stabroek 
Kerkstraat 37 (Hoevenen) 
0492/73 33 93 
opvoeding@stabroek.be 
Even weken  op maandag van 16u - 19u  
(voor actuele data check de website) 
of op afspraak  
 
opvoedingspunt Wuustwezel 
Gasthuisdreef 6A 
0490/56 47 75 
opvoeding@wuustwezel.be 
op afspraak 
 
 
 

contact  

OPVOEDINGSWINKEL HOOGSTRATEN 
Gelmelstraat 81, Hoogstraten 
03/633 98 95 
opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be 
www.opvoedingswinkelhoogstraten.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Malle 
Huis van het Kind, Lierselei 17 
0474/41 49 91 
opvoeding@malle.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Merksplas 

De Spetter, Pastorijstraat 7 
0493/31 01 55 
opvoedingspunt@merksplas.be 
1e maandag van de maand: 17u - 18u30  
of op afspraak 
 
 

OPVOEDINGSWINKEL ZOERSEL 
Huis van het Kind, Handelslei 230 
03/633 98 98 
opvoeding@zoersel.be 
www.opvoedingswinkelzoersel.be 
Elke werkdag geopend van 9u tot 12u 
of op afspraak 
 
opvoedingspunt Brecht 
Welzijnscampus, Gasthuisstraat 11 
03/633 98 98 
opvoedingspunt@brecht.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Schilde 
Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67 
03/633 98 98 
opvoeding@schilde.be 
Op maandag van  18u tot 20 u  
of op afspraak 
 

opvoedingspunt Wijnegem 
burelen OCMW, Koolsveldlaan 94 
03/633 98 98  
opvoeding@wijnegem.be 
op afspraak 
 
opvoedingspunt Zandhoven 
lokalen OCMW, Schriekweg 3 
0492/73 36 78 
opvoeding@zandhoven.be 
op afspraak 




